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 ةــاإليقاعي وىــالن

 يف حبور الشعر العربي 

 البحث ملخص

أيين كممين    :لى جمموعة إجابات عن أسئلة عروضيةة هي   قام هذا البحث ع
ومليااا اسسسيا ا اناا العربةية الفحا يات      ؟حبور الشعر العربي  القةمة اإليقاعةة يف 

ومليااا اسسسيا ا اناا العربةية     ؟على كثركها على الر م من أا الفحاف خلل كم 
عةلسا العيرو   وملااا اسسأثرت كف ؟العلة على الر م من أنها خلل كم  يصةب البةا

وملااا اسسسا ا  ؟ملااا ال يصةب الفحاف انوكاد ؟والضرب بالعلل يف ان لب انعم
اناا العربةة نقصاا مقطع صوك  يف احلشيو وهيو ميا عيرف بالعصيب واإلضيمار        
ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوك  يف احلشو  ةما عرف بالعقل و الوقص  عليى  

وأا اإلضمار و الوقص يقعياا    يف حشو الوا رالر م من أا العصب والعقل يقعاا 
وملااا أهميل اللةيل حبير    ؟وملااا جرت بعض العلل جمرى الفحاف ؟يف حشو المامل

ويف الامتية قيدما    ؟وما السفسري الصوك  ملخالفة هذا الوزا أصول اللةل ؟املسدارك
 .أهم النسائج اليت كوصلا إلةها

 هي9/3/9313وُقبل للنشر يف                                هي                      9/99/9311ورد البحث يف 
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The title of my paper is: The nucleus of rhythm in the 

Arabic poetic meters 

Abstract 
 

This paper gives answers to the following questions of 
poetic metrics: 

Where does rhythmic value lie in the poetic metrics of 
Arabic poetry? Why ears of Arabs take delight in the abundance of 
Alzehaf despite the imperfection of their quantity? Why ears of 
Arabs relish Alalla despite the flaw of their quantity which 
jeopardise the verse. Why have our poetic metrics singled out. why 
has Alzehaf not affected Alawtad ? why the ears of Arabs enjoy the 
lack of a vocal syllable?. Why has some Alal taken after Alzehaf? 
Why has Khalil ignored the poetic meter of Almotadarak;. How can 
the differenceof this metre from Khalil meters be explained? In 
conclusion، I have presented the outcomes I have reached. 
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 ةــاملقدم

باينا آراء النقاد يف حتديد مفهوم اإليقاع الشعري  إال أنه من املممن أا ييرد  ك
 :هذا السباين إىل أربعة اجتاهات رئيسية

يرى أصحاب هذا االجتاه أا مفهوم اإليقاع ينحصر يف الوزا  وأنه : االجتاه انول -8
  النسيبية يف الممييات  والسناسيب يف الميفييات    : يقوم على مبادئ ثالثية وهيي  
 .(8)والنظام واملعاودة الدورية

يرى أصحاب هذا االجتاه أا اإليقاع كياا نصيي معيار  لليوزا    : االجتاه الثاني -2
لسغريه وعدم خضوعه للسقعيد  وال يدرك بطريقة آلية  ويموا مقحما  وق الوزا 

 .(2)معطيًا أقسام الرتكيب املماثل مددا زمنية ليسا بالضرورة مسساوية
يفرق أصحاب هذا االجتاه بني بنييسني إيقياعيسني يف الشيعر  متثيل     : الثاالجتاه الث -1

البنية انوىل السوازي املسسمر املطرد الاضع ملبدأ السعاقيب داخيل اليفمن وهثليها     
الوزا  أما البنية الثانية الفرعية  هي مركمفة على قانوا اإليقاع انساسي املسمثل 

اصة بها كقانوا السعاقب وهو كميرار ففي    يف السمرار  إال أنها كسن قوانينها ال
 .(1)مسباعد املعاودة  وقانوا الرتابط وهو كمرار خفي يف نسجه وحبمسه

كشرتك االجتاهات السابقة يف نظركهيا إىل اإليقياع يف نقطية رئيسيية     : االجتاه الرابع -3
كسمثل يف حصر اإليقاع الشعري يف املسسوى الصيوكي سيواء أكياا اإليقياع وزنيا      

يا أم مباينا له أم مشسماًل عليه باإلضا ة إىل مشوله لظواهر صوكية أخرى  إال شعر
أا أصحاب هيذا االجتياه عنيوا بدراسية مظياهر احلركية يف النصيوة كاحلركية         
السمرارية الصوكية  وحركة منو الصور  واحلركة الدرامية  واحلركة الرتابطيية بيني   

 .(3)الصوت واملعنى   اإليقاع لديهم حركة نصية
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انوىل متثل السوازي  :من بنيسني إيقاعيسني يسموا السماثل الصوكي وأرى أا
  وكعد هذه بالوزاوهو ما يعرف املسسمر املطرد الاضع ملبدأ السعاقب داخل الفمن 
   هي كعمل على كعديل بقية العناصر  البنية العامل البنيوي املهيمن يف البيا الشعري

وكفر  هذه البنية على عناصر   م صر ية أم معجميةو كمييفها سواء أكانا صوكية أ
الداللة النحوية واملعجمية كوزيعا مسوازيا  مما يولد البنية اإليقاعية الفرعية املركمفة 

 .كولد قوانينها الاصة بها كما أنها  على القانوا انساسي لإليقاع املسمثل يف السمرار
باإليقاع احلر سعاقب داخل الفمن وكعرف السوازيات احلرة  ري الاضعة ملبدأ ال

وهو أقرب إىل اإليقاع   ويقوم على السوازي النحوي: إيقاع العبارات :وهو نوعاا
نا العبارات كنحو  يه إىل السوازا الممي  لمنها ال كصل إىل درجة انضباط   الوزني
ع الثاني أما النو. والسطريف  والسقسيم  ويشمل ما عرف لدى البال يني باملوازنة  الوزا

 هو إيقاع انلفاظ ويشمل جمموعة من الظواهر الصوكية كعسمد كمرار اجلرس الصوكي 
 .كالسصريع  والرتصيع  والسصدير  والسذييل  والرتديد  واجلناس: لأللفاظ

و يما يسعلق بالنوع انول من السماثل الصوكي  قد كنوعا اجتاهات الباحثني 
  :كييف كفسري هذا السماثل على النحو اآل

 راسات عدت املقاطع اللغوية أساسا يف دراسة وزا الشعر العربي من حيث د
 .والنرب  المم

   دراسات عنيا باندلة الرقمية يف دراسة إيقاع الشعر العربي 
 دراسات حاولا كفسري إيقاع الشعر العربي من خالل قواعد اإليقاع املوسيقي . 

رية الممية أنها مل كسع إىل ويؤخذ على كلك الدراسات اليت انطلقا من النظ
إعادة وص  السغريات الممية اليت كطرأ على السفعيالت على و ق القوانني الصوكية 

أما كلك الدراسات اليت انطلقا من النظرة النربية قفد شابها .الاصة باللغة العربية
  .عدم وضوح مصطلح النرب لدى أصحابها
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  إجباريونطقه   فء ال جتفأ منهاالنرب اللغوي هو مموا من ممونات الملمة وج
وعلى هذا   يف حني هثل املقطع الصوكي الوحدة املنبورة  ومتثل الملمة الوحدة النربية

 ضيال    إا كل كلمة ولو كانا أحادية املقطع حتمل درجة نربية واحيدة : همن القول
ويميوا للميد احلركيي      عن أا النرب ال يموا عليى الصيواما بيل عليى الصيوائا     

  .لوية يف النرب على الثقل املقطعيانو
أما النرب اإلحلاحي وهو إبراز أهم وحدة داللية يقسضيها السياق  هو نرب زائر 

لمنه حني يفورها يأخذ مماا النرب  .وليس ممونا قارا يف اإليقاع  للوحدات الدالة
. ولأا الثاني يلغي ان: أي  وكصبح الملمة منبورة نربا واحدا وليس نربين  اللغوي

أي أا املسملم هو الذي خيسار املماا الذي   وال بد من اإلشارة إىل أا نطقه اخسياري
وهو كغري سلسلة   ويعد السنغيُم جمموَع النربات.لسأكيد وحدة دوا أخرى  سيوظفه  يه

  .وخيسص باجلملة  الرتدد انساسي
النرب  وكعد قواعد  وكعد قواعد النرب اللغوي صاحلة للغة العادية والشعرية

  .صاحلة للغة العادية واللغة الشعرية -إاا ما كوصلنا إليها –اإلحلاحي 
ولن يموا    النرب شيء والوزا شيء آخر  أما عن العالقة بني الوزا والنرب

كما أا أي اقرتاح ني    هما مموناا من ممونات اإليقاع  أحدهما عوضا عن اآلخر
  ال من الوزا ااكه  كية املفر ة يف الوزامنواج نربي جيب أا ينطلق من املادة الصو

 ليس ضروريا أا يموا   ال يعمس احلقيقة املنطوقة  ننه بالنسبة لنا شيء جمرد
 ضال عن أا سرعة اإليقاع .النمواج النربي للقالب الفارغ هو عينه يف القالب اململوء

  .وال عالقة للنرب بها  أو بطأه مركبطة بإيقاع المالم
 المم مموا   وجود المم يسسدعي بالضرورة وجود النرب وال شك يف أا

ويلسحم املموناا الممي والنربي   والنرب مموا إيقاعي  وق مقطعي  إيقاعي مقطعي
  .( )ليشمال معا خصوصية الشعر العربي
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 قدموا اجلانب   أما الذين عنوا بالعرو  الرقمي  قد اهسموا بعدد احلروف
ومل   سمثل يف عدد املقاطع الصوكية اليت متيفها انااالبصري على اجلانب السمعي امل

ينسبهوا إىل أا انعداد ال قيمة هلا إاا مل كسهم يف كفسري الظاهرة اإليقاعية من خالل 
  .إبراز كقابل نفعسني مسضادكني

اما الذين حاولوا دراسة اإليقاع الشعري من خالل قوانني اإليقاع املوسيقي 
  : لم ينسبهوا إىل نقطسني

  اإليقاع الممي يف املوسيقى حيدده الفاصل أو النقرة املميفة للفمن المامل أو
أما يف البيا الشعري  إنه مبا هو كالم ومقاطع لغوية ال يمفي الفاصل  املقدار 

الفمين بني السفاعيل يف حتديده كمًا  بل يدخل يف السشمل احلدوث املسمرر ننواع 
. الوحدات الصغرى املمونة للسفعيلة

  العمل املوسيقي إبداع يقوم على حرية كبرية يف السألي  بني نغمات خالصة
صادرة عن آالت موسيقية  وهي أصوات بال دالالت مرجعية  أما أصوات 
المالم  إنها حممومة بالنظام  والوظيفة  والعرف اللغوي يف مجاعة بعينها  و البًا 

إدراك اإليقاع خاصة حيث إا ما يموا النظام حاكمًا على اإلدراك مجلة  وعلى 
العقل املسلقي جيري حتويرًا للخواة املادية للمدركات بإبراز بعضها وإضعاف 
بعضها  بل جتاهل بعضها أحيانًا  واسسبدال  ريها بها لسوا ق معطيات النظام من 

.(6)خالل عملية كغيري أو كشويه مشروع وكلقائي للمميات املادية 
لدراسات سواء أكانا كمية أم نربية أم رقمية أم يضاف إىل ما سبق أا كلك ا

وهو   الشعر العربي بشفهيةموسيقية مل كلسفا إىل ملمح مهم مركبط اركباطا عضويا 
 قد رأيا أا مثة أسئلة مهمة ال جتد هلا إجابة إاا ما درس العرو  مبعفل   اإلنشاد

  : على سبيل املثال  عن إنشاد الشعر وأدائه
 ؟إليقاعية يف البحور الشعرية املركبةأين كممن القيمة ا -8
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ملااا اسسسا ا اناا العربية الفحا ات على كثركها على الر م من أا الفحاف  -2
 ؟خلل كمي

 ؟ملااا اسسسا ا اناا العربية العلة على الر م من أنها خلل كمي يصيب البيا -1
؟ملااا اسسأثرت كفعيلسا العرو  والضرب بالعلل يف ان لب انعم -3
 ؟ال يصيب الفحاف انوكاد ملااا -5
ملااا اسسسا ا اناا العربية نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  وهو ما عرف  -6

  ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  يما ( )واإلضمار ( )بالعصب
  على الر م من أا العصب والعقل يقعاا يف حشو (  )والوقص ( )عرف بالعقل

 ؟اا يف حشو الماملوأا اإلضمار والوقص يقع  الوا ر
 ؟ملااا جرت بعض العلل جمرى الفحاف -7
؟وما السفسري الصوكي ملخالفة هذا الوزا أصول الليل ؟ملااا أهمل الليل حبر املسدارك -1

كل هذه انسئلة ال جتد هلا إجابة حقيقية يف عشرات الدراسات املسخصصة اليت 
 يف ن هذه انسئلة كممنوأرى أا اإلجابة ع  انربت لدراسة إيقاع الشعر العربي

همن أا كفسر لنا المثري   ملسصقة بالشعر العربي شفوية اإلنشاد خصيصة   اإلنشاد
 .من القضايا العروضية الغامضة

وسيمثل ما عرف لدى الدارسني مبفاكيح البحور املادة السطبيقية للدراسة 
 : نسباب عدة

 ومن ثم   مرر لبيا حمددإا إكقاا مهارة اإلنشاد العروضي يعسمد اإلنشاد املس
 مثرة انمثلة   يسسطيع الطالب كطبيق هذه املهارة على أي بيا من الوزا نفسه

  .يف املرحلة انوىل كربك الطالب وكعوقه
  القالب واملادة الصوكية اليت كفرغ يف  القالب الوزني الفارغ املفاكيح جبمعها ما بنيمتساز . 
  وكقرتح   حد سواء إىل حفظ هذه املفاكيحهيل كثري من انساكذة والطلبة على

  .هذه الدراسة حفظ املفاكيح بطريقة اإلنشاد العروضي
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 مفساح اهلفج على سبيل املثال   كعد هذه املفاكيح انقرب إىل الواقع الشعري 
  .يسموا من أربع كفعيالت ال سا كما كفرت  نظرية الدوائر الليلية

والك من خالل إيراد شواهد   خرىوكفسح هذه الدراسة اآل اق لدراسات أ
علما   واملنهوك  واملشطور  شعرية كغطي اننواع اإليقاعية مجيعا لمل وزا كاجملفوء

بأا إكقاا الطالب ملهارة إنشاد املفساح يعد املرحلة انوىل اليت يسسطيع بواسطسها إنشاد 
  .أي وزا وكعر ه دوا احلاجة إىل السقطيع العروضي الطي

 اع باإلنشاد عالقة اإليق .8

  مشسق أصاًل من اليونانية مبعنى اجلرياا أو السد ق Rhythmمصطلح اإليقاع 
ويقصد به السواكر املسسابع بني حاليت الصوت والصما  أو النور والظالم  أو احلركة 
والسموا  أو القوة والضع   أو الضغط واللني  أو القصر والطول  أو اإلسراع 

اخل   هو هثل العالقة بني اجلفء واجلفء اآلخر   …سرتخاء واإلبطاء  أو السوكر واال
وبني اجلفء وكل انجفاء انخرى لألثر الفين أو اندبي  ويموا الك يف قالب 

وهو صفة مشرتكة بني  .مسحرك ومنسظم يف انسلوب اندبي أو يف الشمل الفين
والرقص  كما كبدو الفنوا مجيعًا  كبدو واضحة يف املوسيقى  والشعر  والنثر الفين  

 هو مبثابة القاعدة اليت يقوم عليها أي عمل من أعمال   أيضًا يف كل الفنوا املرئية
 .(  )اندب والفن 

وال بد من اإلشارة إىل أا اإليقاع منط يسمرر يف عدد من املواضع يف العمل  
 .(  )ويؤكد  يه عنصر ثم يعقبه سموا أو ا سقار نسيب إىل السأكيد 

الشعر العربي مجلة من القيم احلركية اات صبغة كمية وكيفية   واإليقاع يف
النسبية يف المميات  : كقوم على أساس احلركة  وختضع يف كركيبها إىل مبادئ ثابسة

 .(  )والسناسب يف الميفيات  والنظام واملعاودة الدورية 
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 هناك نظريات  السمرارإا اإليقاع الشعري له ممونات حمددة من أهمها 
بوصفه مسطلبًا ضروريًا لإليقاع  يف حني أا  Periodicityالرتداد الدوري  أوجبا

أدخلا  يه أنساق احلركة اليت  بعض النظريات انكثر مشواًل يف  همها لإليقاع قد
كسمرر  لذلك وحد أصحاب النظرية انوىل بني اإليقاع والوزا  ور ضوا  مرة ال

 .(  ) ناقضإيقاع النثر وعدوها نوعًا من اجملاز أو الس
 : ويسحدث أصحاب النظرية الثانية عن مسسويني من السمرار

 ". السمرار مع السنوع " وهو أقل حدوثًا يف الفن من : السمرار البسيط .أ 
املسمررة مشابهة إىل حد ملحوظ لسلك وكموا  يه العناصر : السمرار مع السنوع .ب 

 .(  ) ااكه الوقا مع وجود بعض االخسالف يف  كسمثل يف موضع آخر من العملاليت 
 : وهما" السمرار مع السنوع " وهناك من يفرق بني مسسويني من 

 . وهو عبارة عن كمرار فف  أو مسباعد املعاودة: السعاقب .أ 
 .(  )وهو كمرار خفي يف نسجه وحبمسه : الرتابط .ب 

ومع الك كظل اللغة اندبية كركب مسوالياكها وسالسلها بهدف إقامة أنواع 
وي مبصطلحات مت إصدارها بالفعل بسمرار ما صدر منها  وكمرار مسواصلة من السسا

املالمح الصوكية  والصر ية والرتكيبية  والداللية يف السلسلة نفسها   البيا الشعري 
 .(  )صورة صوكية مسساندة 

ولمين يف هذا البحث سأعنى بدراسة أمناط السمرار املطرد يف الشعر العربي 
احلالة ال بد من مالحظة احلركة الديناميمية اليت كقضي  ويف هذه .املسمثلة يف الوزا

إا الوزا حني هثل لدى بداية . (  )بسدرج القوى امللموسة يف أي جمموعة صوكية 
. (  )كركيب ما يظل قائمًا دوا أا يعرتيه كغيري إىل النهاية  مأنه شمل ميمانيمي
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نظام كوقعاكه الاة   الوزا نظامي  ثابا  منط جمرد  ُيعرف بواسطة السقطيع  خيلق
 .(  )وسرعاا ما يصبح إدراكه آليًا 

يسضح مما سبق أا ما همن كنميطه يف ضروب اإليقاع  وما كبني النصوة أنه ينسظم 
 .(  ) جمموعات كبرية منها  ويسحمم يف مجيع الوحدات المالمية يف النص الواحد هو الوزا

مجلية مسألفة من قيم   اإليقاع قيمة حركية الفمنومن هذه املمونات أيضا 
حركية جفئية  ومبا أنه ما من حركة إال وكقسضي وقسًا   إا العناصر اإليقاعية اات 

 .(  ) القيم احلركية اجلفئية كقسضي قيمًا زمنية جفئية
إا اإليقاع كوظي  خاة للمادة الصوكية يف المالم  : وعلى الك همن القول

مسا ات مسقايسة زمنيًا بالسساوي أو يظهر يف كردد وحدات صوكية يف السياق على 
 .(  )بالسناسب إلحداث االنسجام 

أما البحر الشعري  يعد جمموعة من العالقات الفمنية الثابسة اليت جتمع بني 
أصوات فسلفة يف جمموعات مسباينة  أي أنه عبارة عن روابط زمنية مسصلة يف حركة 

امليسة أي الفمن الفارغ ومن الضروري أيضًا مالحظة  رتات الصما . انصوات
 .(  )الالمعقول الذي يسسخدم لوظيفة العفل والسمييف 

 اإليقاع كصور اهين من عمل املسلقي  وليس  املسلقيوثالث هذه املمونات 
اسسجابة ميمانيمية للمثري احلسي  لمن هذا السشمل إمنا يسم على مادة املثري احلسي  

بني : عية باخسالف مادة املثريات احلسيةومن ثم ختسل  عملية خلق السجمعات اإليقا
 .(  )انصوات اللغوية  والنغم السااج بال قول 

يضي  اإليقاع إىل فسل  السوقعات اليت يسأل  منها منطًا زمنيًا معينًا  وال يرجع 
كأثريه إىل كوننا ندرك شيئًا خارجيًا  وإمنا إىل كوننا قد حتقق  ينا منط معني منسق   مل 

ات الوزا كبعث يف نفوسنا موجة من السوقع  كأخذ يف الدوراا   سوجد ضربة من ضرب
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إا النمط الفمين عبارة عن حلقة هائلة من االضطراب  .ابذبات عاطفية بعيدة املدى
 .(  )كنسشر يف اجلسد بأسره  وموجة من االنفعال كندمج خالل جماري الذهن 

البنية اإليقاعية شفرة  وكسباين اننظمة اإليقاعية الشعرية وهذا يرجع إىل أا
إضا ية ال كقسضيها اننظمة الصوكية اللغوية مع أنها منبثقة عنها  لمنها كقوم بدور 

 .(  )مركفي يف السجربة الشعرية 
ويسشمل الرتكيب الوزني للشعر من السسابع الذي كمونه العناصر انولية 

 :هلا حداا واضحاا املمونة للملمات  وكشمل هذا السسابع يف كسلة مسسقلة  يفيائيًا
 .(  )البدء والنهاية أي السفعيلة 

وقد اكسع مفهوم اإليقاع ليشمل سلسلة من العناصر اليت كسهم يف بناء البيا 
وال خيلي البحر من صفة اإليقاعية . (  )الشعري كاإليقاع الممي واإليقاع النربي

 ليسا الصبغة اإليقاعية كونه كميًا  أو نربيًا  أو مقطعيًا  أو مفجيًا من هذه اننواع  
 .(  )حمرًا لواحد منها دوا سائرها 

وعند حتليل املؤثرات الصوكية يف اندب  ينبغي أا نفرق بني النسق الصوكي 
وانداء   القراءة اجلهرية لعمل أدبي هي أداء للنسق الصوكي  ومن ثم  إا العلم 

 .(  )ات الفردية املنضبط لإليقاع والوزا ال همن أا يقوم على دراسة اإلنشاء
إا اإليقاع هو مجلة من القيم اليت كعاد مرارًا وكمرارًا  وكلما أعيد مرة مسي 
دورة  وكاا مبثابة احللقة يف سلسلة احلركة  وحركة انداء حركة دورية يمرر  يها 
. املثال عشرات املرات أو أكثر يف حلقات مسساوية من حيث القيم الممية والميفية

نداء ال يؤثر يف وزا العناصر  ونظامها  وكيفياكها   قد يسقلص ولمن سري حركة ا
انداء  ولمن السقلص والسمدد  العنصر اإليقاعي بسرعة انداء  وقد يسمدد ببطء

يعرتياا عنصرًا دوا عنصر  وإمنا يلحقاا كل العناصر على حد سواء  لذا  إا ال
 .(  )حاهلا  النسب كبقى على
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وصية  السرعة والبطء ال ينصر اا إىل اإليقاع ولمن اإليقاع الشعري له خص
  وهذا بالطبع يرجع إىل انداء   هما ال يلحقاا كل العناصر على حد سواء  بمامله

 املنشد يسرع يف موضع ويبطئ يف موضع آخر على خالف اإليقاع املوسيقي املطرد 
 . من حيث السرعة

انداء أواإلنشاد يسهم  منطا معينا منومن جهة أخرى البد من اإلشارة إىل أا 
وهي وإا   يف إبراز اإليقاع والك من خالل إبراز بداية السفعيلة ونهايسها أثناء اإلنشاد

 .  إنها طريقة إنشاد الشعر يف بعض البيئات العربية  كانا طريقة يف كعليم العرو 
  رضية إنشاد النوى اإليقاعية  .2

 القطعأصلها اللغوي يدل على هو أا ( قر )مما يلفا االنسباه يف مادة اجلذر 
 (  ).ثم كنص املادة على أا قريض الشعر اشسق من القطع(. قر  الفأر)كقولنا 

وهذا يعنى مبا ال يدع جماال للشك أا الشعر كاا ُينشد مقطعا أثناء النظم أو كعلم 
 ليس أمام الشاعر   عرف  يما بعد على يدي الليل السقطيع الطينا   الوزا

  .ما أراد القريض أو السقطيع إال اإلنشاد إاا اجلاهلي
ولمن هذا اإلنشاد ال يسسقيم إاا ما كاا كرديدا للمقاطع الصوكية دوا نسق 

لذا   وهذه أبسط قواعد اإليقاع  املفاوجة بني نواكني إيقاعيسني ال بد من   إيقاعي
ف  إني أرى أا قر  الشعر هو إنشاد قائم على املفاوجة بني مقاطع صوكية كعر

 انسباب وانوكاد يف الشعر   بانسباب ومقاطع صوكية صوكية كعرف  بانوكاد
خاصة إاا ما عر نا أا مادة قر  حتسمل يف ثناياها   العربي كسوزع ضمن نسق إيقاعي

قر  يف سريه يقر  قرضا و)لذا أورد ابن منظور   بني أمرين فسلفني املفاوجةمعنى 
  إلنشادية كسهم يف إبراز بداية السفعيلة ونهايسهاوهذه الطريقة ا  (هنة ويسرةعدل 

 .وهذا بدوره يساعد على كعلم العرو 
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ضمن  كقابل الوكد مع ما يسبقه وما يلحقه من انسباب :لقانوا واحد وهووا
اليت يسشمل منها اإليقاع يف البحور  انم إا عّد السفعيلة هي البنية لذا  .حدي السفعيلة

يف حني أا القيمة اإليقاعية  السفعيلة نفسها بأسبابها وأوكادها يرجع إىل كمرار الصا ية
 . للبحور الصا ية كرجع إىل كقابل النوى اإليقاعية املمونة لسفعيالت البحر

واإليقاع أو الوزا يسشمل من   السفعيلة هي النواة اإليقاعية :وقد يقول قائل
وكعسمد   انوزاا صا يةبالطبع همن قبول هذا المالم نظريا لو أا كل  .كمرارها

ولمن هناك بعض البحور كعسمد اجلمع بني   كمرار كفعيلة بعينها كالبحر المامل مثال
 في املنسرح كسمرر مسسفعلن مركني ومفعالت مرة واحدة يف كل   كفعيلسني فسلفسني

  .وهذا حبد ااكه يثبا أا السفعيلة ليسا النواة اإليقاعية  شطر

  :بع نوى إيقاعية وهيأركسموا السفعيالت من و
والثاني   انول مقطع قصري مفسوح  صوكيني مقطعنيويسموا من  :الوكد اجملموع -8

.2لذا سأعطيه الرقم . قصري مغلق أو طويل مفسوح
أوهلما قصري مغلق أو طويل   صوكيني مقطعنيويسموا من  :الوكد املفروق -2

 .2لذا سأعطيه الرقم   وثانيهما قصري مفسوح  مفسوح
. صوكي واحد قصري مغلق أو طويل مفسوح مقطعويسموا من  :الفي  السبب -1

 .8لذا سأعطيه الرقم 
.2 لذا سأعطيه الرقم  صوكيني قصريين مفسوحني مقطعنيويسموا من  :الثقيلالسبب  -3

 :ملحوظساا
لمل من الوكد اجملموع  والوكد املفروق  والسبب  2يلحظ أني أعطيا الرقم   -8

هو عدد املقاطع الصوكية املمونة  :معيارا واحداعسمادي وهذا يرجع إىل ا  الثقيل
 .هلذه النوى اإليقاعية
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يف حال وجود سببني مسساليني قبل الوكد أو بعده ضمن حّدي السفعيلة يسم مجع   -2
 1يرمف هلما بالرقم   ثقيل  خفي  :مسفاعلن كسموا من سببني :مثال :مقاطعهما
والسبب يرجع إىل أا كفعيلة  .2الرقم يف مقابل الوكد الذي يرمف له ب( 8+2)أي 

  وقفة قبل الوكد كأكي بعد ثالثة مقاطع صوكية :مسفاعلن اات وقفسني إنشاديسني
أما إاا ( 2  1)لذا رمفت هلا ب  ووقفة بعد الوكد كأكي بعد مقطعني صوكيني

 هذا يعين أا هناك وقفسني قبل الوكد يف مقابل وقفة  (1 8 2)رمفت هلا ب ما
 ضال عن أا الليل   الوكد وهذا النمواج خيلو من أي قيمة إيقاعية واحدة بعد

نفسه قد كعامل مع السببني الثقيل والفي  املسسابعني على أنهما نواة واحدة 
خاصة  نواة خامسةاليت همن أا كعد " الفاصلة الصغرى"وأطلق عليها مسمى 

  .بالمامل والوا ر

  :وعليه كسموا السفعيالت السالية من
   كسموا من :- –عولن ب: 
 (8  2) :أي( – وسبب خفي  لن/ - عو ب  وكد جمموع)
  كسموا من :-ب – اعلن: 
 (2  8: )أي (–ووكد جمموع علن ب / -سبب خفي   ا )
  كسموا من :---مفاعيلن ب: 
 (2 2: )أي (- –وسببني خفيفني عيلن /  -وكد جمموع مفا ب)
  كسموا من :-ب ب –مفاعلنت ب: 
 (1  2)أي ( – خفي  كن /ثقيل َعَل ب ب :وسببني/ -مفا بوكد جمموع )
  كسموا من :-ب  –مسفاعلن ب ب: 
 (2  1) أي. (–ووكد جمموع علن ب /  - خفي   ا /ثقيل ُمَا ب ب  :سببني)
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  كسموا من :-ب  - -مسسفعلن: 
 (2  2) :أي. (-ووكد جمموع علن ب / - -سببني خفيفني مسسْ  )
  منكسموا  :-ب  - -مسسفع لن: 
 (8  2  8( أي.(-وسبب خفي  لْن /ب  –ووكد مفروق كْفع /-سبب خفي  مْس )
  كسموا من :- -ب  – اعالكن: 
 (8  2  8): أي .(-وسبب خفي  / -ووكد جمموع عال ب / -سبب خفي   ا )
 كسموا من :- -ب  –  اع الكن: 
 (2  2) :أي. (- -وسببني خفيفني ال كن / ب  –وكد مفروق  اع )
  كسموا من :ب - - -مفعوالت: 
 (2  2) :أي .(ب –ووكد مفروق الت / - -سببني خفيفني مفعو )

يلحظ أا بعض السفعيالت املخسلفة كما وكيفا قد أخذت الرتميف  :ملحوظة
  ؟ هل مثة خلل يف  رضية إنشاد النوى اإليقاعية  نفسه

  ةإا الرتميف الذي أقرتحه يبني مواضع الوق  اإلنشادي ضمن نطاق السفعيل
أو   أو مقطعني صوكيني   الرقم انول يعين أا الوقفة انوىل كأكي بعد مقطع صوكي

ومع الك ال همن أا كسطابق  .والرقم الثالث  وكذلك الرقم الثاني. ثالثة مقاطع
 كفعيلساا كطابقا كامال  ما كفسري الك؟ 

عيالت قبل أا أقدم السفسري جيب أال ننسى أا البحور املركبة قد مجعا بني كف
وهذا   وإال ملا جاز اجلمع بينها  وهذا يعين أا مثة كشابها بينها  فسلفة كما وكيفا

لذا جاز اجلمع بني مفاعيل و اع الكن يف   السشابه يممن يف مواضع الوق  اإلنشادي
حبر املضارع نا الوقفة انوىل يف كلسا السفعيلسني كقع بعد الوكد الذي يسموا من 

لوقفة الثانية كقع بعد سببني يسموناا من مقطعني صوكيني لذا وا  مقطعني صوكيني
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  وال يسسطيع أحد إنماره  ولمن الفرق بني السفعيلسني موجود( 2 2)رمفت هلما ب 
 .والوكد يف  اع الكن وكد مفروق   الوكد يف مفاعيلن وكد جمموع

ة إا اشرتاك هذه السفعيالت املخسلفة يف الرتميف نفسه حج :وعلى هذا أقول
ننه كش  عن وجه السشابه على مسسوى انداء اإلنشادي بني   للفرضية ال عليها
 . وأعطى كفسريا للجمع بينها يف البيا الشعري. السفعيالت املخسلفة

 :وانمر نفسه يقال عن
  (2 2) ورمفهما .يف املنسرح (ب –ب  –مفعالت )و  (–ب  - -مسسفعلن )اجلمع بني
  يف املقسضب (-ب ب  –مسسعلن )و  (ب – ب –مفعالت )وعن اجلمع بني. 

(2  2)ورمفهما 
  يف السريع (ب - - -مفعوالت )و  (-ب  - -مسسفعلن )وعن اجلمع بني. 

 (2  2)ورمفهما 
  يف الفي  (-ب  - -مسسفع لن )و  (- -ب  – اعالكن )وعن اجلمع بني. 

ثالث وقفات إنشادية :أي( 8  2  8)ورمفهما 
  يف اجملسث (- -ب  – اعالكن )و  (-ب  - -لن  مسسفع)وعن اجلمع بني. 

  .ثالث وقفات إنشادية :أي (8  2  8)ورمفهما 

إا إضا ة رمفين جديدين جبانب الرقم يبيناا كوا هذه املقاطع : بقي أا أقول
ف للوكد   م للوكد اجملموع  س للسبب) :ويبيناا نوع الوكد مثال  سببا أو وكدا

وال أرى يف الك ضرورة  نا الك من   من أساسهيلغي هذا اإلشمال ( املفروق
شأنه أا يعقد هذه املنظومات الرقمية بدال من كيسري العرو  الذي يشمو المثريوا 

  .من صعوبسه
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على منظومة رقمية من كقابل الوكد  اي اناا املرهفة املسلقيكقوم كوقعات و
لي على الك أا ودلي  مع ما يسبقه وما يلحقه من انسباب ضمن حدود السفعيلة

لذا ال ختسل  (باسسثناء اإلضمار والعصب والفحاف املسسهجن)الفحا ات ال كغريها 
 . كوقعات املسلقي وال كضطرب

اإلجابة عن  ؟وال يقع يف انوكاد  ولمن ملااا يقع الفحاف يف ثواني انسباب
لذا هي   اإلنشاد سيربزهاهذا السؤال كسلخص يف أا انوكاد هي املقاطع الصوكية اليت 

 في كل كفعيلة وكد   ننها النواة الرئيسية للسفعيلة  منطقة حمصنة من اللل الممي
  لذا خلا من الفحاف  واحد  قط  وهو الذي سيحدد بدايسها أو وسطها أو نهايسها

 .لذا جاز دخول الفحاف عليها صوكية  ري بارزةيف حني أا انسباب مقاطع 
  مي أكرب من الفحاف وهو ما يعرف بالعلةولمن انوكاد يدخل عليها خلل ك

  ؟ مي  حصنا من الفحاف ويف الوقا نفسه جاز دخول العلة عليها
  من املعلوم أا كفعيليت العرو  والضرب هما موطن العلل يف ان لب انعم

وهذا بدوره يعين أا أي خلل   ويلسفم بسلك العلل باسسثناء ما جرى جمرى الفحاف
  :رتط  يه أمرااكمي يصيب انوكاد يش

 أا يقع يف نهاية الشطر انول أو نهاية الشطر الثاني -8

 أا يلسفم به -2

  :وهلذا كفسرياا
يقع اللل الممي يف نهاية الشطر انول أو نهاية الشطر الثاني حسى ال يربك  .8

 .كوقعات املنشد يف احلشو
أو   ديدالسفام الشاعر بالعلة يعين أا هذا اللل الممي أصبح جفءا من النظام اجل .2

 . بل هو كنوع إيقاعي  بعبارة أخرى مل يعد خلال
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  ؟أين كممن القيمة اإليقاعية يف البحور املركبة :ومثة سؤال آخر
  :لنأخذ مفساح البحر املضارع وهو

 مفاعيل  اع الكن/ كَعدُّ املضارعات

ولمن هل كولد من   انصل أا حنس بإيقاع هذا الوزا من خالل الشطر انول
إا إيقاع املضارع مسولد من   بالطبع ال ؟كفعيلسني فسلفسني كما وكيفامع بني خالل اجل

لذا عند إنشاد الشطر   والوكد املفروق يف  اع الكن  كناظر الوكد اجملموع يف مفاعيل
على الر م من اخسال ها كما   ومسساوية يف أعدادها  كربز مقاطع مسناظرة يف مواقعها

  :هذا الوزا دوا إنشاده همذاويماد ال حيس إيقاع  .وكيفا
 الكن  اِععيل  مفا/ عاكو  ضاِرُدْلُم  ُكَعْد

  .مما يمش  لنا أهم مموا من ممونات اإليقاع وهو السمرار
 .مفعالت مسسعلن/ اقسضب كما سألوا  :أما املقسضب ومفساحه

  : ينشد همذا
 علنمسَا  الُتمْفَع /  َألوماَس  ِضْبَك اْقَا     

 .مسسفع لن  اعالكن/ إا جثا احلركات  :ومفساحهوكذلك اجملسث 
  :وينشد همذا

 كن ِعالُلْن  ا  َكْفِعُمْس  /كو  َركاِكْل َح  ُجْثَثِإْا 

وال خيسل  انمر يف البحور السداسية اليت يسمرر يف كل شطر منها ثالث 
 :إحداها فسلفة كالبحر املنسرح ومفساحه  كفعيالت

 لن مفعالت مسسعلن مسسفع/ منسرح  يه يضرب املثل 
  :وينشد همذا 
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 ِعُلْن مسس  الُتَمْفَع  ِعُلْن ُمْسَسْ /  َثلوُبْلَم  ُيْضَر  يِه ِرُحْنُمْنَس 

ويبدو لنا قريبا من   ودوا إنشاد البحر املنسرح بهذه الطريقة ال نشعر بإيقاعه
  .النثر

 :ومن كلك البحور السداسية البحر الفي  ومفساحه
  اعالكن  مسسفع لن   اعالكن /احلركاتيا خفيفا خفا به 

  :وينشد همذا
 كن عاللن  ا  كفعكن مس  عال ا / كو َركاِهْل َح  َ ْسِبِ ْن َخْ   َخفييا 

وعليه ال همن اخرتاع البحور بصورة عشوائية من خالل اجلمع بني كفعيلسني 
مفاعلنت )ال نسسطيع اجلمع بني  لذا   ال بد من كناظر الوكدين  يهما  فسلفسني

يف حني يقع الوكد   لموا الوكد اجملموع يف مفاعلنت يقع يف بداية السفعيلة( ومفعوالت
  . املفروق يف آخر مفعوالت

 اع الكن )و( مسسفع لن ومسسفعلن)وهذا ما يفسر لنا سبب كفريق الليل بني 
 ( و  اعالكن

  يف ( كنعال ا) يناظر وكدها املفروق موقع الوكد اجملموع يف( لن كفعمس) السفعيلة
 .بسبب ومسبوع   مالهما يف وسط السفعيلة مسبوق بسبب  البحر الفي  والبحر اجملسث

  يف ( التمفع)موقع الوكد املفروق  يناظر وكدها اجملموع( علنمسس )والسفعيلة
 . مالهما يف آخر السفعيلة مسبوق بسببني  البحر املقسضب والبحر املنسرح

  يف ( عيلنمفا)ر وكدها املفروق موقع الوكد اجملموع يف يناظ( الكن  اع)والسفعيلة
 .  مالهما يف أول السفعيلة ومسبوع بسببني  البحر املضارع

 ومن هنا جاءت احلاجة   وهذا يعين أا على املنشد إبراز مقاطع مسناظرة يف البيا
  .إىل السفريق بني الصوركني
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 ( اعلن)إىل ( مفعال)كسحويل  حتويل السفعيلةوعليه من الضروري ر ض  مرة 
اات (  اعلن)يف حني أا   حذف مقطع من وكدها املفروق( مفعال)نا   يف السريع
  .وهذا اللط يرجع إىل  ياب اإلنشاد يف الدرس العروضي  وكد جمموع

بقي أا نقول إا كولد هذا اإلحساس ببداية السفعيلة ونهايسها حيساج إىل كدرب 
الك  مرر إنشاد البيا نفسه عشرات املرات ورمبا أكثر من قد حيساج الطالب أا ي  وممارسة

  .بمثري  لمنه سيصل يف نهاية املطاف إىل امسالك ما كعارف عليه الدارسوا باناا املوسيقية

  :ولسوضيح هذه الفرضية السابقة لنأخذ البيا السالي
  أين الّنجاة وأين الفرار // كظّل حبيس اهلوى واملعاصي

 (ِ رْا رْو()نْل َوأْي()َنجْا ُة()َ أْي نْن)/(صْي َمعْا()وْل َهيوْى()سْل َحيْب()ُل َكظْل)
-  -ب / - -ب /ب  –ب /- -ب  // - -ب  / - -ب /  - -ب  /ب  –ب 

  عولن/  عولن   /    عول /   عولن//    عولن  /  عولن  /  عولن   /    عوُل
(2 8)       (2 8)    (2 8)     (2 8)   // (2 8    )(2 8 )     (2 8)    (2 8) 

(  عولن)بدال من  (13)املقبوضة(  عوُل)وأحلظ أا جميء الصورة الفرعية 
  وبالسالي مل ُيحِدث خلال يف كوقعات املسلقي  مل يغري من املنظومة الرقمية الصحيحة

  .لذا اسسسا ا اناا العربية هذا الفحاف على الر م من اللل الممي
ورودها يف  مل جيفلذا  زيادة ونقصاهذه املنظومة الرقمية  أما العلل  إنها كغري

  (باسسثناء ما جرى جمرى الفحاف)نا هذا من شأنه أا خيل بسوقعات املسلقي   احلشو
حيول هذا  إنه  آخر مقطع من البيا مع االلسفام بهأما وقوع هذا اللل الرقمي يف 

  .اعراللل إىل جفء من منظومة رقمية جديدة يلسفم بها الش

  :ولنأخذ املثال السالي
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 مْن ُيقضِّْي اْلحياة يف عمِل//    رزَق اجملَد والنَّجاَح دوامًا      
 (َملْي/ َع()يْف/يْا َة/َح()ضْل/ُيقْض/مْن //) (مْن/َد وا/َح()جْا/وْنَن/َد()مْج/ِز قْل/ُر)

 –ب ب / –ب  –ب /  - -ب  -//- -ب ب / –ب  –ب / - -ب ب 
  عال/  مسفعلن   /      اعالكن//   عالكن   /  وفعلن مس/       عالكن 

(8  2  8)   (8  2  8)   (8  2  8) (//8  2  8)  (8  2  8)  (8  2) 

  يف البداية البد من اإلشارة إىل أا الفحا ات أبقا املنظومة الرقمية على حاهلا
ئمة على كرقب يف مسفعلن  ويف  عالكن  مل يغري من كوقعات املسلقي القا (15) النب
هثل   مقطع (اجملموع أو املفروق)هثالا الوكد   مقطعني  وهو السبب الفي  مقطع

 (. 8  2  8)السبب الفي   وهو ما رمفت له ب 

 (2 8) سنلحظ أا السغري الرقمي  ( عال)أما إاا انسقلنا إىل كفعيلة الضرب 
 8ي  يرمف له بالرقم  ما زال السبب الف  الذي طرأ عليها ليس ناجتا عن الفحاف

 :أسقطا املقطع الصوكي انخري أي (16)وإمنا علة احلذف  على الر م من النب
    لذا مل كركبك كوقعات املسلقي نا السغري طرأ على املقطع انخري  السبب الفي 

 هذا يعين أا املسلقي سيعساد هذا   ومبا أا الشاعر سيلسفم بالعلة  وليس يف حشو البيا
  .وسيسشمل يف اهنه نسق جديدالسغري 

وقد اسسسا ا اناا العربية نقصاا مقطع صوكي يف احلشو وهو ما عرف 
بالعصب واإلضمار  ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  يما عرف 

وأا   بالعقل والوقص  على الر م من أا العصب والعقل يقعاا يف حشو الوا ر
 مل  ما كفسري الك؟اإلضمار والوقص يقعاا يف حشو الما

  :لإلجابة عن هذا السؤال سأدرس هذين املثالني الشعريني
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  :املثال انول
 والطرف منه إاا نظْر      /        يسيب العقول بدله 

 (َنَظْر/هُيِإ اْا ) (ِ مْن /وْط َطْر)//  (ِلهي /َلِب دْل) (ُعقْو/يْسبْل )
–ب  –ب ب / –ب  - -//    –ب   –  ب  ب / –ب  --

 مَسفاعلن/    مْسفاعلن   //مَسفاعلن       /   مْسفاعلن
(2  2)  ( /1  2)   //(2  2)  /(1  2) 

  :املثال الثاني
 صداقة مثله نسب     /   أخ لي عنده أدب 

 (َنَس بو/ ِل هْي( )َقُا مْث/َة دا ( / )َأ د بو/َد هو ( )لْي عْن/ َأ خن)   
 –ب ب  –ب / –ب ب  –ب //   -ب ب  – ب /  - - - ب

 مفاعَلنت/ مفاعَلنت //        مفاعَلنت      /    مفاعْلنت
(2  2)  /     (2  1)          // (2  1)     /  (2  1) 

 (2  2)أحلظ يف املثال انول كفعيلة مَسفاعلن جاءت مضمرة مركني أي بالرمف 
قطعا صوكيا مركني  إال أا اإلضمار وهذا يعين أا البيا خسر م  (2  1)بدال من 

اسسبدال نواة إيقاعية وهذا يرجع أا الشاعر عمد إىل   مسسساغ وحمبب لألاا العربية
واسسبدل به السبب الفي    (ُمَا) قد كرك السبب الثقيل   بنواة إيقاعية أخرى

اعية املمونة ومبا أا بنية إيقاع الشعر العربي قائمة على السقابل بني النوى اإليق  (ُمْا)
 .للسفعيلة  إا الذوق العربي قبل هذا الفحاف

 قد جاءت مفاعَلنت معصوبة أي بالرمف   وانمر نفسه ينطبق على املثال الثاني
وهذا يعين أا البيا خسر مقطعا صوكيا  وهذا يرجع إىل   (1  2)بدال من  (2  2)

 قد كرك السبب الثقيل   ىأا الشاعر عمد إىل اسسبدال نواة إيقاعية بنواة إيقاعية أخر
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لذا  إا اإلضمار والعصب ينطبق عليهما   (عْل)واسسبدل به السبب الفي    (َعَل)
مقطعني صوكيني قصريين إىل  حتول نواة إيقاعية ممونة منالقانوا الصوكي نفسه وهو 

 .نواة أخرى ممونة من مقطع صوكي قصري مغلق أو طويل مفسوح

خسارة النواة    سأحلظ أنهما يقوماا على أما إاا أخذت الوقص أو العقل
وهذا هو الفحاف  دوا أا حيل حملها نواة جديدة اإليقاعية ملقطع صوكي قصري مفسوح

  :كاآلكي لذا جمسه انمساع  املسسهجن
 (2  2)–ب  –كصبح مفاعلن ب (2  1) –ب  –ب ب  مَسفاعلن :الوقص 

 .(ُم)أصبحا ( مَا)أي 
 (2  2) –ب  –كصبح مفاعنت ب ( 1  2) –ب ب  –مفاعَلنت ب  :العقل

 (. َع)أصبحا ( عَل)أي 

 لمااا جرت بعض العلل   وإاا كاا لفوم العلة يف الضرب شرطا السسسا سها
  ؟جمرى الفحاف

  :أجد لفاما علي أا أحتدث عن أربعة أنواع من العلل وهي
خرى وبعبارة أ  وهو إسقاط أول الوكد اجملموع يف صدر املصراع انول :الرم -8

  وهي علة نادرة .حذف مقطع قصري مفسوح من النواة اإليقاعية يف أول البيا
 ال حيساج البيا إال إىل حرف الواو   وكرجع يف ان لب انعم إىل أخطاء النساخ

 .اخل يف أوله  يسسقيم الوزا...أو اهلمفة االسسفهامية
مفسوح  حذف مقطع صوكي قصريوهو حذف أول الوكد اجملموع  أي  :السشعيث -2

:مثل( الوكد اجملموع) من النواة اإليقاعية
  .يف الفي  واجملسث - - -كصبح  االكن  - -ب  – اعالكن 
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 :مثال
 إمنا امليا ميِّا انحياء    /    ليس من مات  اسرتاح مبيا          
 (يْا ئْيأْح ( )ُت مْيِي كْل( )إْا َنمْل مْي( //)َح ِبمْي كْن()َت  ْسَا رْا()لْي َسمْن ما)
 - - -/     -ب  –ب / - -ب  -//   - -ب ب / –ب  –ب /- -ب  -
  االكن/   مسفعلن  /     اعالكن   //    عالكن  /    مسفعلن  /    اعالكن    
(8  2  8)  (8  2  8)  (8  2  8) //(8  2  8) (8  2  8) (8  8  8) 

سبب خفي   :عيةكسموا من ثالث نوى إيقا   (--ب  – اعالكن )إا كفعيلة 
ووقوع السشعيث يف هذه السفعيلة يعين أا النواة   (8  2  8) سبب أي   وكد جمموع

وبالسالي سسسواىل ثالث نوى إيقاعية كل   2بدال من الرقم  8الثانية سريمف هلا بالرقم 
سريمف هلا بي  :أي( قصري مغلق أو طويل مفسوح)منها يسموا من مقطع صوكي واحد 

يولد لدى املسلقي إحساسا بالسماثل واالنسجام يف آخر البيا الشعري مما  (8  8  8)
أي أا كوقعات املسلقي سسظل مطردة يف احلشو مع كرقب كغيري منسجم  ري مطرد يف 

 .آخر البيا مما يضفي على الوزا حيوية
أما يف كفعيلة الضرب ) العرو وهو حذف السبب الفي  من كفعيلة  :احلذف -1

وهو إما مقطع قصري مغلق أو مقطع طويل   مقطعها انخريحذف  :أي( إنه يلفم
 :ومثال الك .مفسوح
 وأنا العطوف وأنا احلدْب    /     وأنا المريم وأنا احلليم      
 (حدْب( )وَأْا كْل()َعطْو ُف()َوَأا كْل//) (َحلْي ُم()َوَأْا كْل()َكرْي ُم()َوَأْا كْل)
 –ب / - -ب /ب  –ب /- -ب //ب  –ب /  - -ب  /  ب –ب  /  - -ب   

  عو/  عولن  /   عوُل /   عولن  //    عوُل   /   عولن/     عوُل/   عولن 
(2  8)   (2  8)   (2  8)    (2  8)   ( //2  8) (2  8) (2  8)(2) 
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 الصْب باملماا وكنفلين/  وما زلا كسعفين بالندى 
 (خصْب()َممْا نْل()ُليْن بْل()ِزَوكْن (//)َندْى()ُ يْن بْن()َكسْس ِع()َومْا زْل)
 –ب / - -ب / - -ب /ب  –ب // -ب / - -ب /ب  –ب / - -ب 

  عو/   عولن /   عولن /   عوُل   //      عو/  عولن  /   عوُل  /   عولن  
(2 8) (2 8)  (2 8)  (2) ( //2 8) (2 8) (2 8) (2) 

مل يؤثر القبض يف  عوُل لذا   اكرت سالفا أا الفحاف ال خيل باملنظومة الرقمية
ولمن الذي يلفا االنسباه أا هذا الفحاف جاء يف  (.8  2)ب على النسق  –ب 

وهذا يعين أا الشطر انول سيخسم مبقطع قصري   كفعيلة العرو  يف البيا انول
 .وهذه ظاهرة ينفرد بها هذا الوزا  مفسوح

احلذف الذي جرى إا مناقشة هذه الظاهرة همن أا كعد مدخال لسفسري ظاهرة 
لذا  إنين أرى أا انسهاء الشطر انول مبقطع قصري مفسوح مركبط بأداء   جمرى الفحاف
 القارئ سيجد نفسه مر ما على إشباع هذا الصوت حسى يسحول إىل   البيا وإنشاده

البحر الشعري يعد جمموعة من العالقات الفمنية أا  قد مر بنا  .مقطع طويل مفسوح
مع بني أصوات فسلفة يف جمموعات مسباينة  أي أنه عبارة عن روابط الثابسة اليت جت

أي   رتات الصما امليسةومن الضروري مالحظة . زمنية مسصلة يف حركة انصوات
أي أا  رتة الصما  .الفمن الفارغ الالمعقول الذي يسسخدم لوظيفة العفل والسمييف

  .املسلقي بني الشطرين كدخل يف كموين اجلملة املوسيقية يف اهن

وبناء على الك  إا القارئ الذي يواجه نقصاا مقطع صوكي لن يشعر 
  :باخسالل الوزا لسببني
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  مطردا حسى كفعيلة  (8  2)إا هذا احلذف مل يقع يف حشو الشطر؛ لذا ظل النسق
 .(2)العرو  املمونة من مقطعني صوكيني  قط أي 

 اهنه على كعيويض القيمية    إا القارئ للبيا الثاني املشسمل على احلذف سيعمل
 .اهنه وبذا كمسمل اجلملة املوسيقية يف  حلظة الصما بني الشطريناحملذو ة من خالل 

وهو يف حقيقة انمر  .وهو حذف ساكن الوكد اجملموع وإسماا ما قبله :القطع -3
حذف مقطع صوكي قصري مفسوح من أول الوكد اجملموع ويقع يف حشو املسدارك 

 -وهناك من يعده كشعيثا أي كصبح  الن   - -بح  اعل كص –ب  –مثل  اعلن 
. وهذا رأي خاطئ نا القطع يصيب الوكد يف آخر السفعيلة ال يف وسطها -

ومما هو معلوم أا الليل أهمل حبر املسدارك برمسه على الر م من معر سه له بل 
احلشو  هذه علة القطع وقعا يف   نا قواعده ختال  قوانني العرو   نظمه عليه

 ؟ ما سر الك  ومع الك هي علة قبلسها اناا العربية  وأخلا باملنظومة الرقمية
إا السر يممن يف أا هذا الوزا املسسخدم كثريا يف الغناء كنطبق عليه قوانني 

 .اإليقاع املوسيقي ال اإليقاع العروضي
  :لذا  إني أرى ضرورة السفريق بني نوعني فسلفني من حبر املسدارك

 وهو الذي ال يقع  يه القطع  وهذا الوزا جيري على قواعد اإليقاع  :وع انولالن
 -حسى لو كاا هذا الوزا من وضع العروضيني –العروضي اليت اسسنبطها الليل 

 .وعلى هذا ال ختسل  يه املنظومة الرقمية اليت وضعسها
 ما كاا من عامِربعدما كاا       /        جاءنا عامر ساملا صاحلا                

 (عا مرْي)(كا مِنْن( )كْا منْا( )بْع َدمْا( //)صْا ِلحْن)(سْا ِلمْن()عْا مُرْا( )جا َءنْا)
  اعلن/  اعلن /   اعلن  /    اعلن  //  اعلن  /   اعلن  /  اعلن  /   اعلن    
  (8  2)   (8  2)   (8  2)   (8  2)   //  (8  2)  (8  2)  8  2 ) (8  2) 
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 لذا هو فال  نصول الليل لوقوع العلة   وهو الذي يدخله القطع :نوع الثانيال
ويقوم إيقاعه على  .وهو وزا خاضع لقوانني املوسيقى ال العرو   يف احلشو

كمرار املقطع القصري املغلق أو الطويل املفسوح مركني يف كل  :القانوا السالي
 :ومثال الك كفعيلة

صدقا   صدقا    صدقا    صدقا//      حقا    حقا    حقا    حقا
 (صد قا()صد قن()صد قن)(صد قن(//)حق قْن)(حق قْن()حق قْن)(حق قْن)
 - -    /  - -    /- -   /- -         //- -   /- -     /- -     /- - 
  اعل/  اعل  /     اعل  /    اعل    // اعل  /   اعل  /    اعل  /   اعل   
(8 8)(/8  8(/ )8  8(/)8  8(// )8  8(/)8  8(/)8  8(/ )8  8) 

أما حني جيسمع القطع والنب يف البيا الشعري  يضاف إىل القانوا السابق 
 (-)املقطع القصري املغلق أو الطويل املفسوح  جواز السخلي عنقانوا جديد يسمثل يف 

ب =  -) :أي أا( ب ب)يف أول السفعيلة وكعويض الك مبقطعني قصريين مفسوحني 
  :ومثال الك .(ب

 أقيام الساعة موعده/          يا ليل الصَّب مسى  ده   
 (ِع دهو)(َع ةمْو)(مْس سْا)(َأ قيْا(//)غ دهو)(ب مسى)(لْص صْب)(يا لْي)
 –ب ب /  -ب ب /  - -/  -ب ب //   -ب ب /  -ب ب /  - -/  - -
  علن/  علن    /       اعْل/  علن     //  علن    /    علن /     اعْل /  اعل  

(8  8)(8  8) (8 2) (8  2)(//8  2)(8 8)(8  2()8  2) 

 – ب –أي أا  اعلن  الظاهرة يف آخر السفعيلةوال أدل على الك من ورود هذه 
  :الك ومثال  مسسسا ة وشائعة يف الشعر املعاصروهي كفعيلة  ب ب –أصبحا  اعُل 

 ناديصوت يف امليداا ي// مصر بالدي مصر بالدي 
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 (نا دي()دا ني() ل مي()صو كن(//)الدي()ِمْص ُرِب( )ال دي()ِمْص ُرِب)
 - -/ ب ب  -/  - -/  - -//   - -/ ب ب  -/  - -/ ب ب  –
  اعل/  اعُل  /  اعل /  اعل   //     اعل    /  اعُل /    اعل /  اعُل        

         (8  2) (8 8) (8 2) (8  8)( //8 8( / )8 8) (8  2()8 8) 
يؤكد أا هذا النوع من املسدارك له قانونه الاة الذي اكركه آنفا يف  وهذا
.  هو ال يعرتف حبدود النوى اإليقاعية يف العرو  العربي  الفقرة السابقة

 :منااج إنشاد النوى اإليقاعية .1

سأعمل يف هذا املبحث على كوضيح طريقة اإلنشاد العروضي للنوى اإليقاعية 
املادة الصوكية  :وإنشاد شطريه  من خالل إيراد مفساح البحر  على حدةيف كل حبر 

وقد اشسمل كل جدول كذلك على   جدوال 86والوزا أو القالب املفرغ من خالل 
وإيراد انسباب وانوكاد  مع اكر عدد املقاطع الصوكية لألوكاد   كقطيع املفساح

ر الفريد بني أعداد املقاطع أو السناظ السوازيوانسباب كل على حدة لبياا هذا 
  .الصوكية املمونة للنوى اإليقاعية

  :وعند العودة إىل كلك اجلداول يسضح لي ما يلي
  مقطعاا  :على النحو السالي الرجفويف حبر  املنسرحكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 .للسببني ثم مقطعاا للوكد سا مرات

  2وانظر جدول رقم ( )8انظر اجلدول رقم) 

(2/2()/2/2()/2/2(                 )/2/2()/2/2()/2/2) 
والفرق بني اإلنشادين يسمثل يف الوقوف على آخر الوكد املفروق يف مفعالت 

  .مقطع قصري مفسوحيف حشو املنسرح أي على 
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 املنسرح سم البحرا
 مسسفعلن مفعالت مسسعلن منسرح  يه يضرب املثل املفساح
 َثلو ُبْلَم ُيْضَر ِه ي ِرُحْن ُمْنَس اإلنشاد

 

 علن مسس  الُت مفع علن ُمسَس 

 

 -ب  - - ب - ب - -ب  - - -ب  ب - ب - ب - -ب  ب - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 8جدول رقم 
 الرجف لبحراسم ا
 مسسفعلن مسسفعلن مسسفعلن يف أحبر انرجاز حبر يسهل املفساح
 ُهلو ُرْنَيْس ِزَبْح َأْرجا ُحِرْل يف َأْب اإلنشاد

 

  علن مسس  علن مسس  علن مسس 
 -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 2جدول رقم 
  مقطعاا للسببني ثم  :على النحو السالي املقسضبكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (1انظر اجلدول رقم ) .مقطعاا للوكد أربع مرات
(2/2()/2/2(             )2/2( )/2/2) 

 املقسضب اسم البحر
 مفعالت مسسعلن اقسضب كما سألوا املفساح
 ألو ماَس ِضْبَك اْقَا اإلنشاد

 

 علن مْسَا الُت مفَع

 
 -ب  ب - ب - ب - -ب  ب - ب - ب - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

عدد املقاطع 
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 

 1جدول رقم 
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 مقطعاا  :على النحو السالي املضارعوحبر  اهلفجسواىل النوى اإليقاعية يف حبر ك
 (5وانظر جدول رقم ) (3انظر اجلدول رقم ) .للوكد ثم مقطعاا للسببني أربع مرات

(2/2()/2/2(                    )2/2( )/2/2) 
الكن  والفرق بني اإلنشادين يسمثل يف الوقوف على آخر الوكد املفروق يف  اع

  .مقطع قصري مفسوحأي على  يف ضرب املضارع
 اهلفج اسم البحر
 مفاعيلن مفاعيلن على انهفاج كسهيل املفساح
 هيلو ِجَسْس َأْهفا َعَلْل اإلنشاد

 

 عيلن مفا عيلن مفا

 

 - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 

 3جدول رقم 
 املضارع اسم البحر
 مفاعيل  اع الكن كعد املضارعات املفساح
 عاكو ضاِر ُدْلُم ُكَعْد اإلنشاد

 

 الكن  اع عيل مفا

 

 - - ب - ب - -ب  - - ب - ب - -ب  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبباا وكد ااسبب وكد سبباا وكد سبباا وكد

عدد املقاطع 
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 

 5جدول رقم 
  مقطع  :على النحو اآلكي الفي وحبر  الرملكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (6انظر جدول رقم ) .للسبب  مقطعاا للوكد ثم مقطع للسبب سا مرات
 (7وانظر جدول رقم )
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(8/2/8( )8/2/8( )8/2/8(       )8/2/8( )8/2/8( )8/2/8 ) 
والفرق بني اإلنشادين يسمثل يف الوقوف على آخر الوكد املفروق يف مسسفع لن 

  .مقطع قصري مفسوحأي على  يف حشو الفي 
اسم 
 الرمل البحر

  اعالكن  اعالكن  اعالكن رمل انحبر يرويه الثقات املفساح
 كن عال  ا كن عال  ا كن عال  ا كو ِثقا ِهْث وي ِرَيْر ُح َأْب َمُلْل َر اإلنشاد
- - ب- - - ب- - - ب- - - ب- - - ب ب- - ب ب السقطيع
انسباب 
 سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب وانوكاد

عدد 
املقاطع 
 الصوكية

8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 

 6جدول رقم 
اسم 
 البحر

 الفي 

  اعالكن  مسسفع لن   اعالكن يا خفيفا خفا به احلركات املفساح
 كن عال  ا لن كفع مس كن عال  ا كو َركا َح ِهْل َ ْسِب َخْ   ن َخفي يا اإلنشاد
- - ب- -  ب -- - - ب- - - ب ب-  ب -- - - ب-  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب

 عدد املقاطع
 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 الصوكية

 7جدول رقم 
  مقطع للسبب  مقطعاا  :على النحو اآلكي اجملسثكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (1انظر جدول رقم ) .للوكد ثم مقطع للسبب أربع مرات
(8/2/8( )8/2/8(              )8/2/8( )8/2/8  ) 



  لشعر العربييف حبور ا اإليقاعية النوى 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         811

سم ا
 البحر

 اجملسث

  اعالكن  مسسفع لن إا جثا احلركات املفساح
 كو َركا َح ِكْل ُجْثَث ِإْا اإلنشاد

 

 كن عال  ا ُلن َكْفِع ُمْس

 

 - -ب  - - ب - - - -ب  ب - ب - - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب

 عدد املقاطع
 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 الصوكية

 1جدول رقم 
  مقطعاا للوكد  مقطع  :على النحو اآلكي املسقاربكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (1انظر اجلدول رقم ). للسبب مثاني مرات

(2/8( )2/8( )2/8( )2/8(            )2/8( )2/8( )2/8( )2/8) 
اسم 
 البحر

 املسقارب

  عولن  عولن  عولن  عولن ليلعن املسقارب قال ال املفساح
 لو َخلي َلْل ِبقا ِر َكقا ُم َعِنْل اإلنشاد

 

  لن  عو لن  عو لن  عو لن  عو
          - -ب  - -ب  ب -ب  ب -ب  السقطيع

انسباب 
 وانوكاد

  سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد

 عدد املقاطع
  8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 الصوكية

 1جدول رقم 
 مقطع للسبب  مقطعاا  :كسواىل النوى اإليقاعية يف حبر املسدارك على النحو اآلكي

 (81انظر اجلدول رقم ). للوكد مثاني مرات

(8/2( )8/2( )8/2( )8/2(         )8/2( )8/2( )8/2( )8/2) 
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 املسدارك اسم البحر
  علن  علن  علن  علن لحركات احملدث كنسق املفساح

 ُمْح ُكْل َركا َح اإلنشاد
 جرت علة)

 (الفحاف جمرى
 ِقلو َت ِثَسْن َد

 

 علن ف علن ف علن ف علن ف

 
 -ب  ب -ب  ب -ب  ب -ب  ب -ب ب -ب ب - - -ب  ب السقطيع
 انسباب
 وانوكاد

 وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب

 دد املقاطعع
 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 8 8 2 8 الصوكية

 81جدول رقم 
  ثالثة مقاطع للسببني  :على النحو اآلكي الماملكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (88انظر جدول رقم . ) مقطعاا للوكد سا مرات

(1/2( )1/2( )1/2(            )1/2( )1/2( )1/2) 
اسم 
 البحر

 المامل

 مسفاعلن مسفاعلن مسفاعلن مل اجلمال من البحور الماملك املفساح

 ِملو (إضمار)ِرْلما ُبحو ُلِمَنْل َجما َكُمَلْل اإلنشاد

 

 علن مسفا علن مسفا علن مسفا

 
 -ب  - ب ب -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  - - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  السقطيع

انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد بااسب وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

 عدد املقاطع
 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 الصوكية

 88جدول رقم 
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  مقطعاا للوكد  ثالثة  :على النحو اآلكي الوا ركسواىل النوى اإليقاعية يف حبر
ويدخل عليه كنوع يف السبب يلسفم به يف كفعيليت   مقاطع للسببني سا مرات

 (82انظر جدول رقم ) (  )بالقط العرو  والضرب وهو ما عرف 
(2/1( )2/1( )2/8(            )2/1( )2/1( )2/8) 
اسم 
 البحر

 الوا ر

 مفاعلنت مفاعلنت مفاعل حبور الشعر وا رها مجيل املفساح

 ُبحو اإلنشاد
ِرشِّْع 

 (عصب)
 لو َجمي ِ ُرها ِروا

 

 ِعْل مفا َعَلُسن مفا َعَلُسن مفا

 
 - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  - -ب -ب ب -ب - - -ب السقطيع
انسباب 
 سبب وكد سبباا وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبباا وكد وانوكاد
عدد 
املقاطع 
 الصوكية

2 2 2 1 2 8 2 1 2 1 2 8 

 82جدول رقم 
  مقطعاا للسببني :على النحو اآلكي السريعكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر  

ويدخل على الوكد كنوع يلسفم به يف كفعيليت   راتسا م  ومقطعاا للوكد
 (81انظر اجلدول رقم ) (  )وهو ما عرف بالمس    العرو  والضرب

(2/2( )2/2( )2/8(               )2/2( )2/2( )2/8) 
 السريع اسم البحر
 مسسفعلن مسسفعلن مفعال حبر سريع ماله ساحل املفساح
 لو ساِح َلهو ُعْن ما َسري َبْحُرْا اإلنشاد

 

 ال مفَع علن مسس  علن مسس 

 
 - ب - -ب  - - -ب  - - - ب - -ب  - - -ب  - - السقطيع
انسباب 
 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وانوكاد

 عدد املقاطع
 8 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 الصوكية

 81جدول رقم 



 حسام حممد أيوب.  د

 811                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع 

 مقطعاا   مقطع للسبب :على النحو اآلكي املديد حبر كسواىل النوى اإليقاعية يف 
للوكد  مقطع للسبب للسفعيلة انوىل  ثم مقطع للسبب  مقطعاا للوكد للسفعيلة 

 (83انظر اجلدول رقم ) .الثانية
(8/2/8)-(8/2)-(8/2/8(         )8/2/8)-(8/2)-(8/2/8 ) 

لشطرين حسى كعادل وأرى وجود حلظة صما بعد السفعيلة الثانية كاليت بني ا
  .أثناء اإلنشاد - -ب  –كفعيلة  اعالكن  –ب  –كفعيلة  اعلن 

اسم 
 املديد البحر
  اعالكن  اعلن  اعالكن ملديد الشعر عندي صفات املفساح
 كو ِصفا دي ِرِعْن ِشْع ِدْش مدي ِل اإلنشاد

 

  كن عال  ا علن  ا كن عال  ا
  - -ب - -ب  - - -ب  - - -ب - -ب  - - -ب  ب السقطيع
انسباب 
  سبب وكد سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب وكد سبب سبب وكد سبب وانوكاد
 عدد املقاطع
  8 2 8 2 8 8 2 8 8 2 8 2 8 8 2 8 الصوكية

 83جدول رقم 
  مقطعاا للسببني :على النحو اآلكي البسيطكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر  

يلة انوىل  ثم مقطع للسبب  مقطعاا للوكد للسفعيلة الثانية  مقطعاا للوكد للسفع
 .(85انظر اجلدول رقم ) .أربع مرات

(2/2( )8/2 )– (2/2( )8/2(       )2/2( )8/2 )– (2/2( )8/2) 
اسم 
 البسيط البحر
 مسسفعلن  اعلن مسسفعلن  علن إا البسيط لديه يبسط انمل املفساح
 َملو َأ َسُطْل ِهُيْب ْيَلَد َط َبسي ِإْنَنْل اإلنشاد

 

 علن ف علن مسس  علن  ا علن مسس 

 
 -ب  ب -ب  - - -ب  ب -ب  - - -ب  ب -ب  -ب  -ب  ب -ب  - - السقطيع
انسباب 
 وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وانوكاد
عدد 
املقاطع 
 الصوكية

2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 

 85جدول رقم 
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  مقطعاا للوكد  مقطع  :على النحو اآلكي الطويلكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر
ثم مقطعاا للوكد ومقطعاا للسببني للسفعيلة الثانية أربع   للسبب للسفعيلة انوىل

 (86انظر اجلدول رقم ) .مرات
(2/8()2/2 )– (2/8()2/2(          )2/8()2/2 )– (2/8()2/2) 
اسم 
 البحر

 الطويل

  عولن مفاعيلن  عولن مفاعلن طويل له دوا البحور  ضائل املفساح
 ِئلو َ ضا ِر ُبحو دوَنْل هلو ُلْن َطوي اإلنشاد

 

 علن مفا لن  عو عيلن مفا لن  عو

 

 -ب  -ب  ب -ب  - - -ب  - -ب  -ب  -ب  ب -ب  - - -ب  - -ب  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 

 86جدول رقم 

أي أا السفعيلسني   وأعسقد أا أا هذين البحرين انخريين هما حبراا رباعياا
الطويل يسم السعامل معهما يف (  عولن مفاعيلن)يف البسيط و ( اعلن  مسسفعلن)

 . إنشاديا بوصفهما دورة إيقاعية واحدة وإا كانا كل منهما مركبة من كفعيلسني
 



 حسام حممد أيوب.  د

 815                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع 

 اخلامتة

همن أا كفسر لنا المثري   ملسصقة بالشعر العربي شفويةيعد اإلنشاد خصيصة 
إا قر  الشعر هو إنشاد قائم على  :همن القولو .من القضايا العروضية الغامضة

  ومقاطع صوكية صوكية كعرف بانسباب  وجة بني مقاطع صوكية كعرف بانوكاداملفا
 .  انسباب وانوكاد يف الشعر العربي كسوزع ضمن نسق إيقاعي

نا انوكاد هي املقاطع   ويقع الفحاف يف ثواني انسباب وال يقع يف انوكاد
ننها نواة   المميلذا هي منطقة حمصنة من اللل   الصوكية اليت سيربزها اإلنشاد

 في كل كفعيلة وكد واحد  قط  وهو الذي سيحدد بدايسها أو وسطها أو   السفعيلة
هذه املنظومة الرقمية زيادة  أما العلل  إنها كغري  لذا خلا من الفحاف  نهايسها

أما   نا هذا من شأنه أا خيل بسوقعات املسلقي  مل جيف ورودها يف احلشولذا ونقصا 
حيول هذا اللل   إنه لل الرقمي يف آخر مقطع من البيا مع االلسفام بهوقوع هذا ال

يف حني أا انسباب مقاطع  .إىل جفء من منظومة رقمية جديدة يلسفم بها الشاعر
 .صوكية  ري بارزة لذا جاز دخول الفحاف عليها

كقابل  :وهو وكرجع القيمة اإليقاعية لبحور الشعر العربي إىل القانوا السالي
إا عّد السفعيلة  لذا  .ضمن حدود السفعيلةوكد مع ما يسبقه وما يلحقه من انسباب ال

يرجع إىل كمرار السفعيلة نفسها  هي البنية اليت يسشمل منها اإليقاع يف البحور الصا ية
يف حني أا القيمة اإليقاعية للبحور الصا ية كرجع إىل كقابل النوى   بأسبابها وأوكادها

  .نة لسفعيالت البحر الصايفاإليقاعية املمو

ويسولد اإليقاع من خالل اجلمع بني كفعيلسني فسلفسني كما وكيفا كالبحر 
لذا عند إنشاد الشطر كربز مقاطع مسناظرة يف   لسناظر مواقع انوكاد  املضارع مثال
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لذا ال نسسطيع . على الر م من اخسال ها كما وكيفا  ومسساوية يف أعدادها  مواقعها
 ال بد من   البحور بصورة عشوائية من خالل اجلمع بني كفعيلسني فسلفسني اخرتاع

 . كناظر الوكدين  يهما

لذا اسسسا ا اناا العربية نقصاا مقطع صوكي يف احلشو وهو ما عرف 
بالعصب واإلضمار  ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  يما عرف 

حتول  :أي  نواة إيقاعية بنواة إيقاعية أخرىاسسبدال بالعقل والوقص  وهذا يرجع إىل 
مقطعني صوكيني قصريين إىل نواة أخرى ممونة من مقطع  نواة إيقاعية ممونة من

أما الوقص أو العقل  إنهما يقوماا على خسارة .صوكي قصري مغلق أو طويل مفسوح
ا جمسه لذ  دوا أا حيل حملها نواة جديدة النواة اإليقاعية ملقطع صوكي قصري مفسوح 

 .انمساع

ومن جهة أخرى جرت بعض العلل جمرى الفحاف على الر م من أا لفوم 
  :العلة شرط السسسا سها لألسباب اآلكية

وكرجع يف ان لب انعم إىل أخطاء النساخ : الرم -8
لسوالي ثالث نوى إيقاعية كل منها يسموا من مقطع صوكي مما يولد  :السشعيث -2

 .ثل واالنسجاملدى املسلقي إحساسا بالسما
إا القارئ الذي يواجه نقصاا مقطع صوكي لن يشعر باخسالل الوزا :احلذف -1

  :لسببني
.إا هذا احلذف مل يقع يف حشو الشطر  
احملذو ة  احلذف سيعمل اهنه على كعويض القيمةالقارئ للبيا املشسمل على  إا  

 .يف اهنهوبذا كمسمل اجلملة املوسيقية   من خالل حلظة الصما بني الشطرين
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نا قواعد املسدارك ختال  قوانني العرو  ويرجع السبب إىل أا هذا  :القطع -3
الوزا املسسخدم كثريا يف الغناء كنطبق عليه قوانني اإليقاع املوسيقي ال اإليقاع 

.العروضي

  :وعلى الك أرى ضرورة السفريق بني نوعني فسلفني من حبر املسدارك
وهذا الوزا جيري على قواعد   ع  يه القطعوهو الذي ال يق :النوع انول  

اإليقاع العروضي اليت اسسنبطها الليل 
وهو   لذا هو فال  نصول الليل  وهو الذي يدخله القطع :النوع الثاني  

وزا خاضع لقوانني املوسيقى ال العرو  
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 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  
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 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  
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 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  

  لشعر العربييف حبور ا اإليقاعية النوى 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         811

 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  



 حسام حممد أيوب.  د

 811                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع 

                                                                                           
 قضايا الشعرية  كرمجة حممد الولي  مبارك حنوا  دار كوبقال  املغرب   -ياكبسوا  روماا

 .811  811  56  31م  ة8111
 مبادئ النقد اندبي  كرمجة مصطفى بدوي  مراجعة لويس عو   املؤسسة  -إركشاردز.إ

 .815  811  812  811م  ة8161مصر املصرية العامة للسألي  والرتمجة والطباعة والنشر  
 نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  دار املريخ للنشر   -ويليك  رينيه  وارين  أوسنت

 .221  222  285-281م  ة8112السعودية  
 موسوعة املصطلح النقدي  الوزا والقا ية  والشعر احلر  كرمجة عبد الواحد  -س  ريفر.ج

 .82 88م ة8111لؤلؤة  دار الرشيد  العراق  
 النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  املؤسسة العربية  -سسولينسف  جريوم

 .158 131  811للدراسات والنشر  بريوت  ة
 الشعر كي  نفهمه ونسذوقه  كرمجة حممد إبراهيم الشوش  ممسبة منيمنة   -درو  اليفابيث

 .58  51م  ة8168بريوت  
  ممسبة 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  ط -كامل   املهندس وجمدي  وهبة  

 .78م  مادة اإليقاع  ة8113لبناا  بريوت  
  سحرك  دراسة يف البنية وانسلوب  جتربة الشعر املعاصر يف السموا امل -علوي  اهلامشي

  منشورات احتاد كساب وأدباء اإلمارات  دبي  8  بنية اإليقاع  ط8البحرين منواجا  ج
 .131  137م  ة8112

  3  عدد6املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي   صول  جملد -سعد  مصلوح  
 .813  818  ة212-811م  ة8116مصر  

 كونس  12يف مفهوم اإليقاع  حوليات اجلامعة السونسية  عدد  -حممد اهلادي  لطرابلسي ا  
 .22-7  ة8118

:همن الرجوع إىل( 3)
  ماال كؤديه الصفة  حبث يف اإليقاع واإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر خاصة   -حامت  الصمر

 .62-51  ة71-51م  ة8111  العراق  5  عدد25انقالم  جملد 
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 قضايا الشعرية  كرمجة حممد الولي  مبارك حنوا  دار كوبقال  املغرب   -ياكبسوا  روماا

 .811  811  56  31م  ة8111
 مبادئ النقد اندبي  كرمجة مصطفى بدوي  مراجعة لويس عو   املؤسسة  -إركشاردز.إ

 .815  811  812  811م  ة8161مصر املصرية العامة للسألي  والرتمجة والطباعة والنشر  
 نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  دار املريخ للنشر   -ويليك  رينيه  وارين  أوسنت

 .221  222  285-281م  ة8112السعودية  
 موسوعة املصطلح النقدي  الوزا والقا ية  والشعر احلر  كرمجة عبد الواحد  -س  ريفر.ج

 .82 88م ة8111لؤلؤة  دار الرشيد  العراق  
 النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  املؤسسة العربية  -سسولينسف  جريوم

 .158 131  811للدراسات والنشر  بريوت  ة
 الشعر كي  نفهمه ونسذوقه  كرمجة حممد إبراهيم الشوش  ممسبة منيمنة   -درو  اليفابيث

 .58  51م  ة8168بريوت  
  ممسبة 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  ط -كامل   املهندس وجمدي  وهبة  

 .78م  مادة اإليقاع  ة8113لبناا  بريوت  
  سحرك  دراسة يف البنية وانسلوب  جتربة الشعر املعاصر يف السموا امل -علوي  اهلامشي

  منشورات احتاد كساب وأدباء اإلمارات  دبي  8  بنية اإليقاع  ط8البحرين منواجا  ج
 .131  137م  ة8112

  3  عدد6املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي   صول  جملد -سعد  مصلوح  
 .813  818  ة212-811م  ة8116مصر  

 كونس  12يف مفهوم اإليقاع  حوليات اجلامعة السونسية  عدد  -حممد اهلادي  لطرابلسي ا  
 .22-7  ة8118

:همن الرجوع إىل( 3)
  ماال كؤديه الصفة  حبث يف اإليقاع واإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر خاصة   -حامت  الصمر

 .62-51  ة71-51م  ة8111  العراق  5  عدد25انقالم  جملد 
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 قضايا الشعرية  كرمجة حممد الولي  مبارك حنوا  دار كوبقال  املغرب   -ياكبسوا  روماا

 .811  811  56  31م  ة8111
 مبادئ النقد اندبي  كرمجة مصطفى بدوي  مراجعة لويس عو   املؤسسة  -إركشاردز.إ

 .815  811  812  811م  ة8161مصر املصرية العامة للسألي  والرتمجة والطباعة والنشر  
 نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  دار املريخ للنشر   -ويليك  رينيه  وارين  أوسنت

 .221  222  285-281م  ة8112السعودية  
 موسوعة املصطلح النقدي  الوزا والقا ية  والشعر احلر  كرمجة عبد الواحد  -س  ريفر.ج

 .82 88م ة8111لؤلؤة  دار الرشيد  العراق  
 النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  املؤسسة العربية  -سسولينسف  جريوم

 .158 131  811للدراسات والنشر  بريوت  ة
 الشعر كي  نفهمه ونسذوقه  كرمجة حممد إبراهيم الشوش  ممسبة منيمنة   -درو  اليفابيث

 .58  51م  ة8168بريوت  
  ممسبة 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  ط -كامل   املهندس وجمدي  وهبة  

 .78م  مادة اإليقاع  ة8113لبناا  بريوت  
  سحرك  دراسة يف البنية وانسلوب  جتربة الشعر املعاصر يف السموا امل -علوي  اهلامشي

  منشورات احتاد كساب وأدباء اإلمارات  دبي  8  بنية اإليقاع  ط8البحرين منواجا  ج
 .131  137م  ة8112

  3  عدد6املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي   صول  جملد -سعد  مصلوح  
 .813  818  ة212-811م  ة8116مصر  

 كونس  12يف مفهوم اإليقاع  حوليات اجلامعة السونسية  عدد  -حممد اهلادي  لطرابلسي ا  
 .22-7  ة8118

:همن الرجوع إىل( 3)
  ماال كؤديه الصفة  حبث يف اإليقاع واإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر خاصة   -حامت  الصمر

 .62-51  ة71-51م  ة8111  العراق  5  عدد25انقالم  جملد 
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 اإليقاع الداخلي يف القصيدة العربية احلديثة  رؤية معاصرة  رسالة  -عو  خالد  ديوي ب

 .م8115ماجسسري  جامعة الريموك  انردا  
  كشريح النقد  حماوالت أربع  كرمجة حممد عصفور  منشورات اجلامعة  - راي  نورثرب

 .171-181م  ة8118انردنية  انردا  
صوت يف الدراسات النقدية والبال ية الرتاثية واحلديثة عر  ونقد  ال –زاهيد  عبد احلميد  (5)

   271 -238م  ة 2111  مراكش  8 طدراسة صوكية
 . 813املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي  ة  -مصلوح (  6)
ويقع يف  - - -كصبح مفاعْلنت ب  -ب ب  –مفاعَلنت ب : وهو إسماا الامس املسحرك مثل (7)

 رحبر الوا 
ويقع يف  –ب  - -كصبح مْسفاعلن  –ب  –وهو إسماا الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (1)

. حبر المامل
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعنت ب  –ب ب  –وهو حذف الامس املسحرك مثل مفاعَلنت ب  (1)

 حشو الوا ر 
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعلن ب  –ب  –وهو حذف الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (81)

حشو المامل 
 . مادة اإليقاع معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  -وهبة  جمدي و املهندس  كامل ( 88)
 . 811ة  النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  -سسولينسف  جريوم (  82)
 . 31  32ة  نظرية إيقاع الشعر العربي  كونس  املطبعة العصرية  -العياشي(  81)
 . 221نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  ة  -ويليك  رينيه  وارا  أوسنت (  83)
 . 158-131النقد الفين  ة  -سسولينسف  جريوم (  85)
 . 137ة   السموا املسحرك -اهلامشي  علوي (  86)
 . 51ة  كرمجة حامد أبو أمحد  ممسبة  ريب  نظرية اللغة اندبية  -ايفانموس  خوسيه (  87)
    72ةنظرية البنائية يف النقد اندبي  – ضل  صالح ( 81)
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 اإليقاع الداخلي يف القصيدة العربية احلديثة  رؤية معاصرة  رسالة  -عو  خالد  ديوي ب

 .م8115ماجسسري  جامعة الريموك  انردا  
  كشريح النقد  حماوالت أربع  كرمجة حممد عصفور  منشورات اجلامعة  - راي  نورثرب

 .171-181م  ة8118انردنية  انردا  
صوت يف الدراسات النقدية والبال ية الرتاثية واحلديثة عر  ونقد  ال –زاهيد  عبد احلميد  (5)

   271 -238م  ة 2111  مراكش  8 طدراسة صوكية
 . 813املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي  ة  -مصلوح (  6)
ويقع يف  - - -كصبح مفاعْلنت ب  -ب ب  –مفاعَلنت ب : وهو إسماا الامس املسحرك مثل (7)

 رحبر الوا 
ويقع يف  –ب  - -كصبح مْسفاعلن  –ب  –وهو إسماا الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (1)

. حبر المامل
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعنت ب  –ب ب  –وهو حذف الامس املسحرك مثل مفاعَلنت ب  (1)

 حشو الوا ر 
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعلن ب  –ب  –وهو حذف الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (81)

حشو المامل 
 . مادة اإليقاع معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  -وهبة  جمدي و املهندس  كامل ( 88)
 . 811ة  النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  -سسولينسف  جريوم (  82)
 . 31  32ة  نظرية إيقاع الشعر العربي  كونس  املطبعة العصرية  -العياشي(  81)
 . 221نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  ة  -ويليك  رينيه  وارا  أوسنت (  83)
 . 158-131النقد الفين  ة  -سسولينسف  جريوم (  85)
 . 137ة   السموا املسحرك -اهلامشي  علوي (  86)
 . 51ة  كرمجة حامد أبو أمحد  ممسبة  ريب  نظرية اللغة اندبية  -ايفانموس  خوسيه (  87)
    72ةنظرية البنائية يف النقد اندبي  – ضل  صالح ( 81)
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 اإليقاع الداخلي يف القصيدة العربية احلديثة  رؤية معاصرة  رسالة  -عو  خالد  ديوي ب

 .م8115ماجسسري  جامعة الريموك  انردا  
  كشريح النقد  حماوالت أربع  كرمجة حممد عصفور  منشورات اجلامعة  - راي  نورثرب

 .171-181م  ة8118انردنية  انردا  
صوت يف الدراسات النقدية والبال ية الرتاثية واحلديثة عر  ونقد  ال –زاهيد  عبد احلميد  (5)

   271 -238م  ة 2111  مراكش  8 طدراسة صوكية
 . 813املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي  ة  -مصلوح (  6)
ويقع يف  - - -كصبح مفاعْلنت ب  -ب ب  –مفاعَلنت ب : وهو إسماا الامس املسحرك مثل (7)

 رحبر الوا 
ويقع يف  –ب  - -كصبح مْسفاعلن  –ب  –وهو إسماا الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (1)

. حبر المامل
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعنت ب  –ب ب  –وهو حذف الامس املسحرك مثل مفاعَلنت ب  (1)

 حشو الوا ر 
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعلن ب  –ب  –وهو حذف الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (81)

حشو المامل 
 . مادة اإليقاع معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  -وهبة  جمدي و املهندس  كامل ( 88)
 . 811ة  النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  -سسولينسف  جريوم (  82)
 . 31  32ة  نظرية إيقاع الشعر العربي  كونس  املطبعة العصرية  -العياشي(  81)
 . 221نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  ة  -ويليك  رينيه  وارا  أوسنت (  83)
 . 158-131النقد الفين  ة  -سسولينسف  جريوم (  85)
 . 137ة   السموا املسحرك -اهلامشي  علوي (  86)
 . 51ة  كرمجة حامد أبو أمحد  ممسبة  ريب  نظرية اللغة اندبية  -ايفانموس  خوسيه (  87)
    72ةنظرية البنائية يف النقد اندبي  – ضل  صالح ( 81)
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 . 61ممارسة العشق بالقراءة  ة " –عبد امللك  مركا   ( 81)
 . 858   ة "دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر" –جونسوا  باركوا ( 21)
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